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Bes'i11lnga-
formular

D

REG. NR . .2 (J '?/:r
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(ødjyldu øl dommerlwnlord)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter) l!, Bjerrins by og

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting- ED gD
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers } bo æl'
Kreditors p.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

Deklal'ation."
Undertegnede, der-er-·ejer--!tf-maiF.-flr. præsteiår dsudvalg på Bja rrlni-Mummen

prooatcem'betles ve ;.;ne som ejer &f IDa tr.nr. l!.
af D:I.:.xdDi (/-(. by Bj..:rring sogn,
erklærer 'herved, at ~ af hensyn til B1eI'r1n' kirkes frie beliggenhed overfor

l. I.':J
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ~ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller ~!rkegården.

Den del af.gJfl ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår,-begn6I1~od
af- kifk-egår4sdiget-og-iøvrigt--,rf

l eatår af iloi:l1 ubl af pl'lISte gårdens hL:l ve I der
11g;.:;er syJ. for præstei'YArdens stuehus. og endvidere ayf.l for haven at
et areal af matr.nr. a, der b~~ænaes således. Mo~no;d af præ-
ategårJshuven, maj øst-ai' en linie der går 1 en afutancl ~t 40 Dl
fra det østlige kirltegårds~i~e og par~llelt med dette. fra præste-g!roshavea i nord ag til mutr1kelskellet 1 syd. Mod syd be~~ænsea
areulet at matrik~lskellet. og mod vest uf matrikelskellet og kirke.
iårdadl~t.-fredn1ngen skal ikke være t1l binder for, at arealet heJellar dalvis inddrages unuer præat.iårashavea eller til kirkegård •

Påt1!eberettigct med hensyn ti! den pttlagtc be~tcmmcbc, der kun Hnglyscs på iiiin cjQihioJu,
er fredningsnævnet for Viborg amlsr{ldskreds samt menighetlsFådet-fM ti' l ...l

F f d . k '" prova UilVd ga" Ol''or re I1Ingen ræve.) ~ ingen crslatl1lng. "1.•~.l S J l b dm ~Ue soa- en er yng erre •
, den 19S)llJjerrln;;

J. Uamiård Jens~nt sOjDepræat.
Joh.Hansen. Aksel PeJeraen. In1vard JfuJsen.

UnJerskrlverne el' suwtll~e Q3~le3Der af
pr.ais gårdeu<1va l g.

Til vitterlighed: 3".12.52.,
J •Damgål'd ..remsen

Det tiltræues. at bærværen~e f~edn1D$Bdeklur&t10D tln._lyses som servitutstiitende på matr.nr. 1~ Bjerrioi by ob sogø med
følgende fer behold.
ØSålæn,e de~ p4salaende are&l ~dmin1~treres af de kirkeli~ myndii-heder, træffer kirke. ntatertet u;::n30't fZedn1nsedeklaratlonen at_
cer.lse 011 ayplacer1ng at bYiClnt'.'e1' p4 arelitlei; 0l t 1111Øl om selve
bYiheplanen. berln~døl' t11- og ombygninger, forsArtdt bY&01n.lerneakal benyttes til driften af pr~ste~den8 jorder, til brug for
præsten eller 1 ;jet hele skel t3ene kirkelige fordl."

XIRKEMIB13 '1' :mlEf,llen ll.ma 3 195'. P.M.V.
E. B.

J. BenStssoD, :ftn.

Ohl' .013en •.
Pjcrrini-li(UlJllilan

Jensen & Klcldskoy, AlS, København.
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 195~.

Søren Andersen.
19. maj

V. H~lJlnuUd ...n •

In.1f"rt 1 d:1il~bogentor r~takreJ.& 01'. 78, 'fiber i køt,stl.idden 16.j~~1 lS53. m.v.
• • • H o 1. m.

Gcnr,urtl::DS rigtighed bekræftes.

~lSnævnct for Vibor.
Amtsra.1chkn:Js r /.(' .... ,

- \.. UrJ!; 1\. [1
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Restllllngs-
ronnular

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m, (vedr, fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(lUIjyldes GI dommerkontor")

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
li København kvarter) 7r Bjerring by Og

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting- so gn•
bogen, art. nr., ejerlåv,

sogn.

Købers }
K d't . boptel:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådanl Undes)

Anmeldereris naVn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

Deklal'ation.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 7r

Bjerring B'e .af '., ,by J rn.ng sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til' Bj erring kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den ~RlllrlB,ue beskTfi",øe

~l-mm-ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af miA ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, 8egræRses mod-
'ftf-·ltifk-68~get..o~t~

er hele matr.nr. 7r,

P[italebereuigct n1ed hensyn til den pålagte bc:;tc;nmc1sc, dCi kun tinglyses på ii-lin \;je(IJulii,
er fredningsnævnet for Viborg arntsrådskreds samt lllenigil8å8tådet for t· d l t f

'" f d . k '" provs ~U va ge . ar
ror re OIngen ræv~ i'* Ingen erstatnmg. Miudelsom-Sønuerlyng herreJer.

Bjerring sogns menighe dsråd, ,den 27. S. 195~
Bjerring

J •Damgår d Jensen, fmd. f.menighe dsrådet.
F.Fra~usen, kirkeværge, Karen Krogh. Chr. Olsen.

Kr~sten Rach. Johanne Hansen. Niels Vestergård Andersen.'
Det tiltrædes, at nærværende fredninasdeklaration ting-

Til vitterlighed: lyses som servitutstiftende på matr~nr. 7r Bjerring by
og sOgn.

KIRKEMINISTERIET,uen ll.maj 1953.
P.M.V.
E. B.

J. Bengtsson
fIn.

jen ..en & Kjeld<;ko\', A/S, København.

j,L I



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19.maj 195j.

Otto Kiørboe •. V. Rasmus sen. Søren Andersen.

Lyst ••

Inaført i Jagbogen for retskreds nr. 78, Viborg købstad m.v.,
den 16.juni 1953.

H o l ffi.

Genpa rtens rigtighed bekræftes ..

~gSll;\:n)l.:t for VilnilJ:
AmLrJ;li,hkrt:ds I ,!' , J

\.. \1, I

•
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REG. NR . .tlcyr
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter) 7't Bj lirr log 'by

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. I ting- U.; 80.n.
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(u4fyl<les øf dommerkontoret)

Køben }
K d't bopæl:re Ion

Gade og hus nr.:
(hvor sAdanl findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds,

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37,

Stempel: kr, øre.

Deklal'alion.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr.

af Bj~:rr1t1gfl-4' by og sogn,
erklæ~er herved, at ~ af hensyn ·til R:'i {;>n;ina kirkes frie b~genhed overfor
fredmngsnævnet for Viborg amtsrådskred's er mdglret på, at der på den U~RiIlrlJlllrll...beskt~

tWI-at-fllffi-.ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu *- eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården,

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, ~rlen3e3 mett
af---kH:kegårdsdiget og Uwf.igt--e{

er ilele m6iltr.nr. 7~,

P3t~dcbcrcttigct ITIcd hensyn til den pålugtc besteinii1e~se, der kan tinglys..,~ flå lULU cjt:IU.101l1,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskred; samt ffiemghetkfådet-fof
For fredningen kræv~-jc:g ingen erstatning. provstludvljl~et forMld~~lsom-SønJerlyng berreuer.

, den 1951?tBjerrini ll.Okt.
J. Dawgård Jil'HJEm. fm...l. fur lUen1~e ,jsråae't

Karen Kro&b Kristen Da ål.. Ctl1: .Ohen. Jl1els Vøstel'ik'd AnJerse~~
Joh.Hanscm. Fr. t'runJsea.

~nåer8kreyne er acmt11ge meJlemmel'at BjerrlDI aenliheds-
rAd. ll. okt.•lg52.

J •Damgård Je;,sSIl.

It'osen &. KIC'ld~kov. A/S, Københlvn.

l.



Det tiltrædes, et n~vwrenuG fredn1n~~deklur~tioD tinglyses 80m
Bervi*utst1ften~e på m.nr. 7t !jerring by 0C ao~_ '

nIlKEldINI;i:N"UlI'T•..I11n 11.flI~~195'_ P.M.V.E.T!. J.1ienits~H?Ø
Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil fta.

være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS,

Viborg, den 19~.

Otto 1t1ørboe. f. Raamur:H:};;rl. SørenAndersen.

Iil ...ført 1 wiuJbo';\iDfor r...ts!rrc ...ø nr. 7S, Vnor t; '<øtøta.,i ill.V.,
den l(.juni 1953.

L;yst •••• Holm.
Gl;npurtens iiiii,tighe.1 bekr:eftee.

i'tet.ødngsnr-:net br Ylll~jrg
, 1<; (, , ..

ArnL.): oI .. 1 :~ - '- 0)/\, ,.

't
I
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BestIllines-
formular

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands.
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr.,' ejerlav,

sogn.

umatrikuleret areal,
kir kens fortov.

Akt: Skab nr.
(a4fy14es al dommerto"toret)

Købers } b I
Kreditors' opæ :

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn. og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

. gh d "'d Deklal'alion.man. e sra
Undertegnede{ der er ejer af æatr. ft..... kirkens fortov (umatri kule r et)

af Bjerring \ by og sogn,
erklærer herved, at -ii-af hensyn til Bj er ring kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~nævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af m~ ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan. eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

f,-:YJJDen del af ~ft" ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, .bolgræftses moå-
·8f.·~dsdigeLog. iøvrigt af- er he le kir kens fortov.

Fredningen er ikke til hinder for opførelse af et ligkapel
på den østlige halvdel af arealat,

således, SOIl1 det fremgår af dut deklarationen vedhæftede kort.
r~taleben~ttiget f1ied lJe.lisYli til d~1J v~Uagie Le~l""lIl1llli:ht', ut:r kan iingiyses på nlin ~jendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt æenigksåsrådlJt for provstiudvalget for
For fredningen krævtJJ _ingen erstatning. Middelsom Sønderlyng herreder •.

Bjerring menighedsråd , den 27.9. 19SJV

J. Damgård Jensen, fmd. for menighedsrådet.
Fr. Frandsen, IQ3ren Krogh. Chr. Olsen. Kristen Bach •.
Johannes Hansen. Niels Vestergård Andersen. ,I

Det tiltrædes, ~t nær~ærende fredningsdeklarationl ting-
-lil ,itteIiighed: lyses som serv~ tutst~ftende på det umatrikulerede areal

~Kirkens Forto~ Bjerring by og sogn.
KIRKEMINIST8RIET,den ll.maj 1953.

P.M.V.
E. B.

J. Bengtsson
fm.

Jensen & Kle-Idskov, A/S, København.



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den l l SI.ma j 195j.

Otto Kiørboe. V. Rasmussen. Søren Andersen.

Indført i dagbogen for retslaecis nr. 78, Vibor g købstad m.v.,
den 16.juni 1953.

Lyst ••
Holm.

Genpartens rigtighed bekræftes.

I I ·1,.- \" I,;;
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